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Klubbaktuellt 9 2007
Klubbmöte tisdagen den 4 december 2007
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation Skarpnäck. Vi börjar
mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program:
•
•
•
•
•

KM redovisning, Årets vinnare koras
Bildsnackt/grupparbete: Decemberkväll i förorten.
Det bjuds på glögg och pepparkakor
Information om SVEFO/RIFO
Medlemmar visar bilder – ”vägen till jobbet” och andra bilder

KM redovisining
Redovisning av sista KM etappen, juryn är från Danderyds fotoklubb. Vinnare i de olika klasserna och
klubbmästaren gratuleras.

Bildsnacket - Decemeberkväll i förorten
Den här gången ska ni få prata om era egna bilder. Vi delar upp oss i grupper som går ut och fotar tillsammans på
temat ”Decemberkväll i förorten”. Tanken är att gruppen ska diskutera både före, under och efter fotograferingen,
hur och varför, ide och resultat, och allt annat runtikring. Efteråt väljer gruppen ut några bilder som man visar upp
för alla andra, med lite beskirvning av hur ni tänkte.

Medlemmar visar bilder
Dags att se resultatet av projeketet ”Vägen till jobbet”. Man kan inte påstå att det har vistas ett jättestort intresse,
men några medlemmar kommer visa sina bilder på mötet. Om du fortfarande jobbar med projeketet är det inte för
sent, hör av dig, eller ta helt enkelt med bilderna till mötet.
Styrelsen vill också gärna höra er åsikt om idén med projekt på det här viset, det här är ju första försöket. Förslag
på nästa projekt är bilder tagna med mobiltelefonkamera. Fler idéer är mycket välkomna.
Sen får vi också se några klubbmedlemmars bilder utan något projekt. Om du är intresserad av att visa dina bilder
på ett senare möte, hör av dig till någon i styrelsen.

KM 2008
Dags att börja ladda för nästa års klubbmästerskap. Inlämning till första etappen är på januarimötet, och som alltid
är det då teman som gäller. Här följer de olika klassernas teman:

o Ditigalt: ”signaler”
o Påsikt: ”ljus”
o Dia: ”harmoni”

Kommande klubbmöten
8 januari
Visning av utflyktsbilder
KM-segraren och klasssegrare visar bilder
Bildsnacket
Inlämning KM 2008, etapp 1

5 februari
KM redovisning
Bildsnacket
Melemmar visar bilder
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Kalendarium, Utställningar och fototips
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

The dark planet - Helena Blomqvist
Vinter/Hem - Lars Thunbjörk
Fotografier 1971-2000 - Martin Parr
Bilder av Krig & Fred – Robert Capa
Linné - Helene Schmitz
Fotografi 1946-2004 – Richard Avedon
Self.Life. Death. – Nobuyoshi Araki
Stockholmsbilder under 30 år - Hans Ekestang
Jordens berg – Claes Grundsten
Stockholm 1957 – Pressbilder från SvD
Light – magiska landskap. DanielSandberg
Fotografier av Helene Binet
13. Växtkraft – Karin Berglund

- 2/12
- 9/12
- 6/1 08
- 6/1 08
- 13/1 08
- 13/1 08
- 27/1 08
- 28/2 08
- 9/3 08
- 2/3 08
- jan 2008
- 27/1 08
- 13/1 08
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Kuturhuset
Moderna Museet
Kulturhuset
Nobelmuseet
Naturhistoriska
Louisiana (Danmark)
Kulturhuset
Spårvägsmuseet
Naturhistoriska
Stadsmuseet
Berns, Berzeli Park
Arkitekturmuseet
Waldemarsudde
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